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تحلیلی انتقادی بر تأثیر فرهنگ ایران بر غزل مذکر عربی
چکیده
و تمـنن ایـران بـر زـز مـکرر عربـی ب ـه بـه میـان

در این مقاله ،درباره تأثیر فرهنـ

مـیآیـن .عمــنه ب ــه محــره شــنه در ایــن مقالــه بــه بیــان ن ــوه تأثیرپــکیری زــز مــکرر
عربی از فرهن

و تمنن ایرانـی اتتاـای یافتـه اسـ  .ازآنجـا رـه برتـی ،ایـن نـو زـز

را برگرفته از فرهن

ایرانـی مـیداننـن ،جسـتار حاضـر بـا روش ت لیـ م تـوا و بـر اسـا

مـنار موجــود بـه بررســی انتقــادی ایـن مســاله پرداتتـه و بــا اســتناد بـه شــواهن ،ضـ یف
بــودن ینــین ادعاهــایی را اثبــات رــرده اســ  .ایــن مقالــه گکشــته از تبیــین تــأثیر انــن
فرهن ـ

ایــران بــر زــز مــکرر ،بــر آن اس ـ

ان ســا

برتــی از م ــاهیم و مضــامین زــز

مــکرر عربــی را بــر زــز فارســی بیــان رنــن و بــا تحبیــق نمونــههایی از آنهــا ،تأثیرپــکیری
سخنســرایان پارســی را از زــز مــکرر عربــی نشــان دهــن .درنهایــ

بــا بررســی اشــ ار

فارسی و عربـی ،ایـن نتیجـه حالـ مـیشـود رـه م ـاد الـلی تولـی ات و مضـمون آنهـا
تقریباً یسسـان اسـ  ،اگریـه رلمـات و طـرز بیـان مت ـاوت اسـ  .لـکا ایـن فـرت تقویـ
میشود ره تـأثیر و اثـر دو فرهنـ

ایرانـی و عربـی گـاه بـا گسـترش دایـره م هـومی و گـاه

بنون تارف لـورت پکیرفتـه اسـ  .هـنف ایـن پـژوهگ نیـاهی بـه جریـان شـس گیری
و ت ــو یسامــههای عاشــقانه دوره عباســی و بررســی میــزان تــأثیر ایرانیــان در رواج ایــن
نو زز اسـ  .شـاین راه یـافتن ایرانیـان در دسـتیاه حسومـ

و دارا بـودن سـوابق متمـنن

ازیــ طرف و ن ــو رجــا ایرانــی در دســتیاههای دولتــی و م اشــرت تل ــا بــا آنــان از
طرف دییر و تالش در جهـ

همرنـ

شـنن بـا م ـاهر تمـنن ایرانیـان ،از علـ مهـم ایـن

اظهارات باشن .ولیسن همانگونـه رـه مالح ـه تـواهیم دیـن ،زمینـه ینـین تیییـر و ت ـولی
در میان اعـرا

بـه دلیـ مختلـف ،مهیـا و مسـاعن بـوده و فرهنـ

ایرانـی یسـی از عنالـر

مؤثر در این نو زز بوده اس .
کلیدواژهها :زز مکرر ،اد
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-1بیان مسئله

ت قیق درباره فرهنـ

ایرانـی از تـال آثـاری رـه در ادبیـات عربـی و فرهنـ

نوشته شـنه ،نـهتنها بـرای فرهنـ

ایـران بلسـه بـرای شـنات

بسـیاری از مسـاخ ناشـناتته

ادبیــات عربــی راهــی ییانــه و مشس گشاســ ؛ زیــرا در تــاری اد

و فرهنــ

بهتاــوی در دوران ت ــو و گســترش آن ،مســاخ بســیاری را میتــوان یافـ
پرتــو مبــاح ی از همــین نــو (تــأثیر فرهنـ

اسـالمی
عربــی،

رــه جــز در

ایرانــی بــر زــز مــکرر) رــه در دایــره ادبیــات

تحبیقــی دو زبــان قــرار میگیرنــن ،قاب ـ ب ــه و بررســی نیســتنن و بــرای یــافتن پاس ـ های
مســاخ ادبــی و تــاریخی دوران گکشــته راهــی جــز همــان رــه از تــال فرهن ـ

و تمــنن

ایــران میگــکرد نیسـ  .یرارــه «در قرنهــای نخســتین اســالمی ،تــاری و فرهنـ

ایرانــی و

عربــی و اســالمی بهانــنازهای پیوســته و درهمآمیختــه رــه هیچیـ
دییـــری نمیتـــوان شـــنات

از آن ســه را بیتوجــه بــه

و بـــه علـــ و عوامـــ الـــلی ت ـــولت آنهـــا پـــی

برد(».م مـنی )64 :6934،لـکا ت قیـق در ایـن امـر بیتوجـه بـه در
ایــران ،نــاق
عــر

را بــا

اثـر فرهنـ

و تمـنن

و نارســا تواهــن بــود ،برتــی دییــر «شــناتتن سریشــمههای ایرانــی ادبیــات
جنیــنی در ادبیــات تحبیقــی دو زبــان تولــیف رردهانــن» (البســتانی،6314،

ج)656 :4
نستهای ره لزم اسـ
مل

دییر نتیجه ی

مـنن ر قـرار گیـرد ،ایـن اسـ

رـه «تـأثیر» فرهنـ

نو آمیـزش اجتمـاعی و پیونـن فسـری و ادبـی اسـ

یـ

ملـ

در

رـه طـی سـالیان

دراز و قرنهــا ارتبــا و آشــنایی فــراهم میگــردد و باعــه جلوههــای یسســان و برتــی
همسانیها ،در دو ادبیـات یـا بـهطور تـای در دو فـن ادبـی میشـود رـه بـه ل ـام زمـانی
ینــین میتــوان حســم رــرد پنیــنه متقــنم ،بــهعنوان عامــ تأثیرگــکار و پنیــنه متــأتر،
بهعنوان عام تأثیر پـکیربوده اسـ  .مقاـود مـا از «تـأثیر» در ایـن مقالـه ،ری یـ
اس

ره مستقیم یـا باواسـحه ،از شخاـی

فـردی یـا اجتمـاعی یـ

ملـ

اثرگـکاری

نشـات میگیـرد.

هــنف ایــن پــژوهگ نیــاهی بــه جریــان شــس گیری و ت ــو یسامــههای عاشــقانه دوره
عباسی و بررسـی میـزان تـأثیر ایرانیـان در رواج ایـن نـو زـز اسـ  .ازآنجارـه بسـیاری از
م ققان ،زز مـکرر را برگرفتـه از فرهنـ

و تمـنن ایـران میداننـن ،لـکا جسـتار حاضـر بـر

ت لیلی انتقادی بر تأثیر فرهن

سا نهم
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بــه فرهنــ
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ایــران در رواج زــز مــکرر عربــی

آن اســ

رــه نیاههــای من ــی را نســب

براســا

مــنار موجــود و بــه شــیوه ت لی ـ م تــوا و انتقــادی مــورد بررســی قراردهــن.

بــنین من ــور رتــا هــای مشــهور در ایــن زمینــه موردمحال ــه قرارگرفــ

و درنهایــ

ماادیق مت ندی مبنی بـر ضـ یف بـودن ایـن ن ریـات عرضـه گردیـن .سـس

بـا اسـتناد بـه

شواهن مختلف ،این دیـنگاههـا بـه بوتـه نقـن رشـینه شـن ،تـا از ایـن رهیـکر ،از یـ
موض ـ تــأثیر فرهن ـ

سـو

ایــران در ایــن گونــهی ادبــی تبیــین شــود و از ســوی دییــر پاســخی

باشــن در ردّ اتهامــاتی رــه برتــی بــه فرهن ـ

ایــران وارد نمودهانــن .بــا توجــه بــه محال ـ

عرضه شـنه انت ـار مـیرود ،در ایـن مقالـه بـه پرسـگهای زیـر پاسـ داده شـود -6 :میـزان
تأثیر فرهنـ
به فرهن

نسب

ایـران در رواج زـز مـکرر تـا یـه انـنازه بـوده اسـ

 -6دیـنگاههای من ـی

ایران در رواج زز مکرر ریشه دریه آموزههایی دارد

ایــن پــژوهگ بــر ینــن فرضــیه استواراس ـ  -6 :زــز مــکرر بازتــا

عوام ـ مختل ــی

اس  -6.همیونیهایی بین زز مکرر عربی و فارسی وجود دارد.
-2پیشینه تحقیق

زــز مــکرر در برتــی رتا هــای فارســی و عربــی مــورد توجــه و اهتمــام پژوهنــنگان
قرارگرفتـه اسـ  .ازجملـه رتـا هـای «اتجاهــات الیـز فـی القـرن ال ـانی الهجـری» نوشــته
«یوســف بســار» و «التیــارات ال قافیـــه بــین ال ــر

وال ــر » از «احمنم مـــنال وفی»،

«اتجاهــات الشــ رال ربی» از «م منماــح ی هــناره» و ینــنین رتــا
عربــی تــألیف شــنه اســ  .در زبــان فارســی رتــا
«سیرو

«شــاهنبازی دراد

دییــر رــه در زبــان
فارســی» ،نوشــته

شمیسا» در ایـن زمینـه اسـ  .وجـه تمـایز پـژوهگهـای یادشـنه بـا مقالـه حاضـر

در ایــن اسـ

رــه نویســننگان در ایــن رتــا هــا لــرفاً بــه ت ریــف ایــن نــو زــز بســننه

نموده ،ضـمن آنسـه ار رآنهـا (عر هـا) ،دلیـ پیـنایگ ینـین ززلـی را درفرهنـ

و تمـنن

ایــران جســتجوررده انــن ورتــا هــای نــامبرده از هرگونــه بررســی انتقــادی مبتنــی برســننی
قوی تهی هسـتنن .لـیسن جستارحاضـر بـر آن اسـ

بااسـتناد بـه برتـی روایـات و شـواهن،

به ردّ این دینگاهها بسـردازد .لـکا از آنجـا رـه تـارنون ،ب ـه ،مقالـه و یـا پژوهشـی جـام و
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تحبیقــی در ایــن زمینــه اراخــه نشــنه اس ـ ؛ بــه ن ــر مــی رســن پــرداتتن بــه ایــن موضــو
طرحی نو دراین راستا باشن.
-3سیر تحول غزل در ادبیات عرب
 -1-3از عصر جاهلی تا عصر عباسی

نیــاه شــاعر بــه م بــو
عــر  ،بازتــا

وتولــیف ویژگیهــای او ،در ادوارمختلــف تــاری ادبیــات

مت ــندی در آثارشــاعران داشــته و در ایــن میــان ،نیــاه شــاعر بــه قهرمــان

دییری جـز زن در شـ ر (زـالم) یسـی از شـی

ترین عنالـر شـ ر زنـایی عـر

در طـو

تاری ادبیـات بـوده اسـ  .بـا تأمـ در شـ ر دوره جـاهلی روشـن میگـردد ،شـاعران «زن»
را طلی ه آثار عاشـقانه و مانـنگار تـود قـراردادهانـن .شـاعر جـاهلی در اشـ ار تـود ،تنهـا از
یــار رــه او را لــمیمانه دوســ

یــ

مــیدارد و پیونــن همســری را بــا وی در اننیشــه

میپرورانن ،سـخن میگویـن .در ینـین عاـری «زن م ـور و مـنار تیـزلت بـود»( ،هـناره،
 )506 :6313شــاعر در ایــن عاــر بــی تــابی تــود را از فــرا م شــو  ،و تــر

تــود را از

هجــران ،بــا تضــوعی برتاســته از لــن عاط ــه ابــراز رــرده و ســرای دلبــرش را تحــا
قرار می دهن و از نشـنینن پاسـ  ،اینچنـین زبـان بـه گلـه و شـسای

میگشـاین؛ ینانچـه در

سخن «نابیه بیانی» اس :
ُلـیالنَا ا َُسـاخِلُها
ُ فیهَا ا َ

وَقَ

أعییَـ

جَوابـاً وَمـا الرَّبـ ُ مِـن أحَـن ِ(ابـوال رج اللـبهانی،

ج)96 :66
«درآنجــا ،هنیــام زــرو

ایســتادم درحالیســه از او ســوا رــردم( ،آن م ـ ) از جــوا

بازمانــن؛ یرارــه تــالی از

سسنه بود».

این امـر در دوره اسـالمی رـه متـاثر از آمـوزههـای دیـن بـود و عقایـن اسـالمی در عمـق
جــان افــراد ن ــو رــرد ،در جنیــنی از عشــق را در شــاعران بــا ایمــان قــرارداد ،بــراین
اس

اسا

ره «جمی » پ

از تناونن ،م شو را پناهیاه تود می یابن:

یش ـتی
أن ـ ِ آلتــی إن ِش ـئ ِ رَ ـنَّرتِ عِ َ
)661

وَ إن شِ ـئ ِ بَ ـنَ اِ ِأن َم ـ ِ بَالِیَ ـا (همــان:2،

ت لیلی انتقادی بر تأثیر فرهن

سا نهم
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«تو همان رسی هستی ره اگـر بخـواهی ،زنـنگی مـرا تیـره و تـار مـی رنـی و اگـر بخـواهی ،پـ
نم

از تـنا بـه مـن

میبخشی».

تـــاثیر آواز و زنـــا و زوطـــه ورشـــنن شـــاعران در دام بـــی

در عاـــر امـــوی ،ت ـــ

بننوباری ،تاثیر قابـ مالح ـه تمـنن جنیـن را بـر اسـلو
بارز زز ایـن دوره ایـن اسـ

زـز مشـاهنه مـیرنیم .ویژگـی

رـه شـاعر سـروده هـای تـود را ،در ولـف یـ

م شـوقه،

م نود نمی رنن؛ ینانچه «عمـربن ابـی ربی ـه» پیشـرو ایـن گونـه شـ ری ،در ولـف «لیلـی
ال ارث» ینین میسراین:

بن

ألَا یَالی ُ إنَّ شِ َاءَ نَ سِی
«ای لیلی بخشگ تو ،ش ای ن

نَوالُ ِ إن بَخَل ِ فَتوّلینا(همان ،ج)651 :6
رردهای)»

من اس  ،اگر بخ بورزی ،ما را م روم رردهای(.به ماپش

همانگونه ره در ولف «نوار» میگوین:
عَلِقَ

نَوارُ فُوادَهُ جَهالً

وَلَبا فَلَم تتَرُ

لَهَا عَقالً (همان ،ج)653 :6

«عشق نوار ،بـی عقـ و منحـق بـه جـانگ بسـته شـنه ،او عاشـق گشـته و ایـن عشـق دییـر بـرایگ عقلـی برجـای
نیکاشته اس ».

بــه دوره عباســی رــه منتقــ میشــویم در آن «شــ ر ،از مجــال

اد

م اف زنارشـینه ،بـازار زـز عـکری و ع ی انـه رونـق ینـنانی نناشـ

و سیاســ

بــه

و اشـ ار مجـون و

زز مکرر جاییزین شـ ر ع ی انـه شـن( ».فـرزاد )64 :6934،بـا بررسـی زـز هـای عاشـقانه
در عار عباسـی بـه یـافتن پنیـنه دییـری در زـز دسـ

مییـابیم وآن پیـنایگ م شـوقی

جنیــن در ش ـ ر عاشــقانه ایــن عاــر اس ـ  .در ایــن قــرن ،قهرمــان ش ـ رهای عاشــقانه بــه
طور رلی تیییر ررد ،اوزالباً رنیـز یـا زالمـی بـود فارسـی ،رومـی ،هنـنی یـا رنیـز و زالمـی
دییــر رــه در سرتاســر عــالم اســالمی حضــور داشــ  .بــه عقیــنه بســیاری از م ققــان،
«گســترش فرهن ـ

ایرانــی در م ــیع عربــی از عوام ـ الــلی و اساســی ت ــو زــز هــای

عاشقانه عربـی قـرن دوم وسـوم هجـری اسـ ( ».بسـار )623،بـه ن ـر ایـن م ققـان« ،عامـ
اساســی ظهــور می ـ بــه زلمــان و ت ــولی رــه درزــز عربــی روی داده ،نتیجــه برتــورد بــا
فرهن

ایرانی اس

از تمنن و فرهن

و ایـن گـرایگ بـه زلمـان رـه در شـ رگویننگان عـر
ایرانی سریشمه گرفته اس ( ».ن مانی ،6912 ،ج)606 :4

دیـنه میشـود،
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بنــابراین در دوره عباســی ،قهرمــانی تــازه ،وارد عرلــه ززلیــات میشــود رــه موق یــ
اجتمــاعی دییــری دارد .بــه گمــان «یوســف بســار» زــز ایــن دوره رــه «پیرامــون پســران
نوتع و زالمان امـرد ،ویژگیهـا و شـمای آنـان سـروده شـنه ،شـا نامیـنه شـنه؛ یـرا رـه
اینیونــه شــ ر در ادبیــات عــر  ،از عاــر جاهلیــ

تــا نیمــه قــرن دوم هجــری ،جلــوه و

سابقه ای نناشـته اسـ (».بسـار )629،و تینـی بـه عشـق پسـران از م ایـ

تـازهای بـود رـه

گریبــانییر زــز در ایــن عاــر شــن .ایــن مســاله ینــنان درش ـ ر ایــن دوره رواج دارد رــه
م شــو مؤنــه بــه دشــواری میتــوان یافــ
میآورنـن ،تاـای

جـوانی اسـ

و بیشترتاایاــی رــه از م شــو در شــ ر

جنیـی و دلیــر ،و در بـزم عشـق ،عاشـق رـگ و عشــوه

گر.
 -2-3غزل مذکر در میان ایرانیان

توجــه و گــرایگ پــارهای از شــاعران بــه زالمــان ،نشــات گرفتــه از ان رافــی اســ
اتالقی از ناحیـه آنـان رـه رـامالً تـارج از الـو تلقـ
براین ادعا هستنن ره در ایـران باسـتان تمـایالت بـه همجـن

و فحـرت بشـری اسـ  .عـنهای
وجـود داشـته اسـ  .ینانچـه

«هــردوت ،مــور یونــانی رــه درقــرن پــنجم قبــ از مــیالد میزیســته اســ  ،مینویســن:
دردوره پادشــاهی داریــوش نیــز پســران در دربــار ،مــورد توجــه بودنــن ،در ایــن دوره ،باب ـ
وآشـــور موظـــف بودنـــن یسهـــزار قنحـــار نقـــره و پاناـــن پســـر بـــه ایـــران ب رســـتن».
(قاخمیــان )666 :6996،امــا اگــرینین گرایگهــا و ادعاهــایی ل ـ
های شاعران نیـز بایـن ان سـا

میداش ـ  ،در ســروده

مییافـ  ،حـا آنسـه« :بـا محال ـه رتـ

قـنیم میتـوان بـه

این نتیجه رسین ره عشـق مـرد بـه مـرد در ایـران باسـتان ینـنان رواج نناشـته اسـ  ،شـاین
به همین دلیـ در قـرون نخسـتین اسـالمی مـ الً در آثـار دوره سـامانیان محلـ

لـری ی در

ایــن تاــوی نیســ (».شمیســا)64 :6926،؛ البتــه در دوره ســامانیان انــن انــن تررــان
در مقامات لشسری در حـا ترقـی بودنـن وجـای پـایی بـرای تـود ،دریشـم ود حارمـان
به طورعام ودرد شـ را بـه طورتـای بازرردنـن؛ لـکا احتمـالً از ایـن دوره زـز مـکرر در
ایــران در حــا شــیو بــود( .همــان )95 :اگریــه دربرتــی منــاب تــاریخی دربــاره گــرایگ
ایرانیــان بــه ایـن موضــو اشــاراتی شــنه اسـ ؛ بحوریســه در «زــزلن الهنــن آمــنه» « :تیــز

ت لیلی انتقادی بر تأثیر فرهن
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تـالف شـ رای فارسـی و تررـی ،اینهـا بنـای تیـز

را بر امـارد گکاشـتهانن و ظلـم رـه عبـارت از وضـ شـیء در زیـر موضـ آن اسـ
نموده .اگر یه ش رای عر

اتتیـار

هم بـه اتـتال عجـم ،سـبی تیـز بـا امـارد پیمودهانـن ،لـیسن

ال تیـز آنهـا بـا نسـا اسـ (».بلیرامـی )661 :6926،ولـی همانگونـه رـه یادآورشـنیم،
محلبــی در ایــن تاــوی در آثــارقرون نخســتین نمییــابیم .بــنیهی اس ـ

ینــین گــرایگ-

هــایی درعهــن ززنویــان رــه تــر نــژاد بودنــن پنینآمــن ،بحوریســه لــوا در نــزد ایشــان
مرسوم بوده و مشـهورترین سـنن آن ،عشـق سـلحان م مـود بـه زـالم تـررگ «ایـاز» اسـ .
ایـن امـر نـزد ایرانیـان اشـاره دارد و حـاری از آن اسـ

اما سـخن «جـاح » بـه قـنم

ایــن گــرایگ ،از ایرانیــان بــه عــر هــا منتقـ شــنه اسـ « :جــاح گ تــه اسـ

رـه

رــه ســب

شیو این رـار در میـان مـردم تراسـان وعـادت ایشـان بـنین رـار ایـن بـوده رـه ایشـان در
جن ـ هــا ،بســیار شــرر

میرردنــن و نمــی توانســتنن زنــان را بــه میــنان جن ـ

ببرنــن و

ناگزیر زالمانی بـا تـود میبردنـن تـا در تهیـه مئونـه زنـنگی ایشـان را یـاری رننـن و یـون
رار ماننن زـالم بـا تواجـه تـویگ در جنـ  ،بحـو میانجامیـن و در همـه احـوا همـراه
او بود ،ایشـان را رـه در تنینـای شـهوت بودنـن ،وادار رـرد رـه بـه زالمـان روی آورنـن ...و
اگر ایـن رـار در میـان اعـرا

شـای بـود ،در زـز هـای ایشـان مـن س

فخرها و هجوهـا قـرار میگرفـ
ســالم

میشـن و موضـو

و در اشـ ار و اتبـار ایشـان آشـسار میشـن و آنچـه دلیـ

ایشــان از ایــن رــار اس ـ  ،نبــودن اینیونــه م ــانی در ش ـ رها وآثــار ایشــان اس ـ

واگر هم دینه شـود ،در مـورد افـراد پسـ
نیـز انـنری از ایـن اتــال زشـ

و بـی گـوهر اسـ

و مـردم گوینـن رـه در هنـن

وجـود دارد رــه آشـسارا نیسـ

(»...ال ــالبی-493 :6302،

 )440وانیهــی مــا بــا نمونــههایی مواجــه میش ـویم رــه لــاح

مایــه

ن ــران آن را دس ـ

وسننی برای اثبات ن ـرات تـود قـرار دادهانـن .ناقـنان عـر  ،سـخن «ابومسـلم تراسـانی»
را در پیشــتاز بــودن ایرانیــان ،برهــانی بــر ادعــای تــود میگیرنــن؛ زمــانی رــه از ابومســلم در
مــورد لکیــکترین عــیگ ســؤا شــن ،ینــین پاسـ داد« :طَ َ ـامٌ أحبَــر وَ مــنامٌ ألـ َر وَ زُ ـالمٌ
أحوَر»«زکایی لکیک و شـرابی زردرنـ

و زالمـی سـیه یشـم اسـ

» یـا زمـانی رـه در مـورد علـ

تـرجی

دادن زالم بر رنیـزاز وی سـؤا شـن ،گ ـ « :ألَنـهُ فِـی الحَّریـقِ رَفیِـقٌ ،وَفِـی التـوَانِ َنـنیِمٌ،
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وَفِ ـی الخَل ـوَهِ أَه ـ ٌ( ».ابوالقاســم الراز ـ
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اللــبهانی )644 /6 :6623،همچنــین ایــن ش ـ ر را

گــواهی دییــر بــر پیشــقنم بــودن عناــر فــار

در امــر لــوا برشــمردهانــن( :ابــوال رج

اللبهانی)35 :60
إنَّ هَکا اللِّوَا َ دِی

نٌ تَرَاهُ اإلِسَاوِرَه

وَهُم فِیهِ مُناِ ُو

ن َبِ ُسن ِالمُ َاشِرَه

«لوا دین و ت هنی اسـ
رعای

رـه فارسـیان بـنان پایبنننـن و ایشـان در ایـن تاـوی بـا م اشـرت نیسـو ،اناـاف را

میرننن».

افزون سخن آنسـه« :در ار ـر حسایـاتی رـه در ایـن زمینـه آمـنه بـه نـوعی پـای ایرانیـان
در میان اس

و گویی بـنین وسـیله قاـن بـن نـام رـردن عناـرایرانی و آیـین هـای ایرانـی

در رار اس (».شمیسا)94 :6926،
 -3-3غزل مذکر در میان اعراب

بــرتالف عقیــنه برتــی از افــراد رــه گــرایگ بــه همجــن
ن ــی مــی رننــن و عــنم ان ســا

آن را در اشـ ار دوره جاهلیـ

با توجـه بـه قـرآن رـریم ،ینـین رسـمی در نـزد اعـرا

را در میــان اعــرا

باســتان

دا بــراین مســاله میداننــن،

بـوده اسـ  .بنـا بـه فرمـوده قـرآن

رریم ،این ان راف نخستین بار توسع قوم لو و در شهر «سنوم» ات ا افتاد:
«وَ لُوط ـاً إ قَــا َ لِقَوم ـهِ أتَــاتُونَ ال َاحِش ـهَ مَــا َس ـبقَسُم بِهَــامِن أحَ ـنم مِ ـنَ ال َــالمِینَ .إنَّسُــم
لتَأتُونَ الرِجَا َ شَهوَهً مِّنْ دُونِ النّسَاء ِبَ أَنتُم قَومٌ مُسرِفُونَ» (اعراف 20و )26
«و لو را فرستادیم رـه بـه قـوم تـود گ ـ  :آیـا عمـ زشـتی رـه پـیگ از شـما هـیچس
بجا میآورین .شما زنان را تر ررده و با مردان سخ

بـنان مبـادرت نسـرده

شهوت می رانین .آری ره شما قومی فاسن و نابسارین».

ایـن ان ــراف اتالقـی در میــان بنـی اســرایی بـه شــنت ،مـنتی طــولنی رواج داشـ

و

قرآن رریم نیز به آن اشاره ررده اس :
ِشـهَ مَــا َسـبَقَسُم بِهَــا مِــن أَحَـنم مِـنَ ال َــالَمیِنَ.
«وَلُوطـاً إ قَــا َ لِقَومـهِ إنَّسُــم لتَــاتُونَ ال َاح َ
أخِنَّسُم لَتاتُونَ الرّجَا َ وَتَقح ُونَ السَّبیِ َ وَتأتُونَ فِی نَادیِسُمُ المُنسَرَ(»...ال نسبوت)63-62،
«و یاد رن حسای
از شما مرتس

لو راهنیامی رـه بـه قـوم تـود گ ـ

آیـا شـما بـه عمـ زشـتی رـه هـیچس

در عـالم پـیگ

نشنه اقنام میرنیـن .شـما بـه شـهوترانی بـا مـردان تلـوت رـرده و راه (فحـرت زناشـویی) را قحـ مـی

رنین ودر مجام تود بی هیچ تجل

به رار قبی میپردازین».

ت لیلی انتقادی بر تأثیر فرهن

سا نهم

بنــابراین ینــین میتــوان گ ــ
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 :شــیو ایــن پنیــنه در عاــر جاهلیــ

بــه طــوررلی

منت ی نمیباشن .بـه داسـتان قـوم لـو در ادبیـات فارسـی نیـز مسـررا اشـاره شـنه اسـ  ،از
جمله «س نی» میگوین:
با بنان یارگش
سـ

ال ـ ا

همسر لو

تاننان نبوتگ گم شن
پــی نیســان گرف ـ

رهــف روزی ینــن

و مــردم شــن (س ـ نی،

)16 :6934
درنتیجــه ،میـ و گــرایگ بــه زلمــان از زمانهــای قــنیم در میــان اعــرا

رواج داشــته و

اثــرآن در ســرودههای شــاعران قــرن دوم هجــری بــروز رــرده اســ  ،گریــه «ابــوهال
عســسری» در رتــا

«الواخــ » مینویســن« :اعــرا

درابتــنا از امــرد بــازی بــی تبربودنــن،

لیسن در قرن او هجری رـه دامنـه فتوحـات تـا مـرو ونـواحی واطـراف آن توسـ ه و بسـع
پینا نمود و مجاهنین مـنتها از اهـ و عیـا تـود دور مانـنه ،بـه عـالوه در ایـن جنـ -
ها نوتحان مه طل تـی را اسـیر گرفتـه زـالم رـرده بودنـن وهمیشـه در تلـوت و جلـوت بـا
ایشان بسر میبردنـن ،از همـین جـا شـاهن پرسـتی و امـرد بـازی شـرو گردیـن ،ولـی دامـن
شــاعری عــر

تــا قــرن دوم از ایــن لـ

پــا مانــنه وتبــری از آن نبــود ،بلســه آن از قــرن

سوم آزاز شـنه ودر قـرن یهـارم ایـن مشـر

و مـکا شـیو پیـنا نمـود(».ن مـانی،6912 ،
نبـوده و از همـین رو

ج )606 :4و به ن ـر برتـی پژوهشـیران «ایـن رسـم در میـان اعـرا

در شــ ر ایشــان ان ساســی نــنارد و فقــع در ب ضــی از داســتانهای مربــو بــه ب ضــی از
پادشــاهان یمــن اشــاراتی در ایــن بــا

هســ

رــه در ب ضــی از رتــ

تــاری دربــاره آن

ســخن گ تهانــن(».مقنســی ،6363،ج )626 :9ولــی نمونــههای زیــر ،تــود از قراینــی اســ
رــه ن ریــه وجــود گــرایگ بــه زالمــان را در میــان اعــرا

تقوی ـ

میرنــن« :روای ـ

ابوبسر ،فردی ره اهـ لـوا بـود را احضـار رـرد و دیـوار را برسـرش تـرا

شــنه

نمـود .تالـن

بــن یزیــن نیــز دســتور ســوزاننن قــومی را رــه اه ـ لــوا بودنــن لــادر رــرد(».بســار)624،
روایــاتی نیــز در رســای جــاح آمــنه و ینــین برداشــ

میشــود ،ایــن پنیــنه در عاــر

امـوی رـم و بـیگ دیـنه شـنه« ،ســوزاننن جمـاعتی از لوطیـان از سـوی ابـن زبیـر و هشــام
بــن عبــنالمل

وتالــن بــن عبــناِ» تــود شــاهنی بــراین منعاس ـ ( .جــاح  ،6351،ج:6
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«)60عبنالاـمنبن عبــن العلـی» مــؤدّ

شماره شانزدهم

و م لـم «ولیــنبن یزیـن» لــوطی و زنـنیق نیــز بــوده

اســ ( .شریشــی ،6900 ،ج )950 :6یــاگرایگ «ابوعبیــنه الن ــوی الباــری» بــه زلمــان تــا
حنی بـود رـه ابـن تلسـان درمـورد وی ینـین میگویـن« :وَرـانَ ل یَقبَـ ُ َشـهَادَتَهُ أحَـنٌمِنَ
ال ُسّــامِ لِانّ ـهُ رَــانَ یَــتهامُ بِالمَی ـ ِ إلَ ـی الیِلمَــانِ»(ابــن تلســان ،6342،ج«)963 :4شــهادتگ را
هیچی

از حارمان نمیپکیرف ؛ یراره او متهم به می و گرایگ به زلمان بود».

نیارنــنه ایــن ســحور در تاییــن ایــن ن ریــه (پیشــینه رواج زــز مــکرر در میــان اعــرا )
شواهن و قـراین دییـری را هـم قابـ اراخـه میدانـن ،گریـه در ایـن رابحـه هـم دیـنگاههای
مت اوتی ابراز شنه اسـ  .در پاسـ بـه گروهـی رـه بـراین عقینهانـن ،ایـن نـو زـز لـرفاً
ایــران نشــات گرفتــه و ظــواهرآن در ش ـ رعربی نســب

بــه ش ـ ر پارســی زودتــر

از فرهن ـ

نمود یافته اس  ،باین گ ـ « :مبـن زـز مـکرر والبـه بـن حبـا

شـاعر اهـ روفـه اسـ ،

وی استاد ابونـوا

و مـردی نستـه گـوی ،ززلسـرا ،تولـیف گـر بـاده و زالمـان امـرد بـوده

اس ـ ( ».ابــوال رج ال ـ هانی)642 :61،علــیرزــم اینســه لــاح
ابونوا

بیشترین سـهم را در ایـن امـر داشـته اسـ

ن ــران تاــری رردهانــن،

و او را مبـن ایـن نـو زـز میداننـن،

«ابــن م تــز» در پیشــتاز بــودن «والبــه بــن حبــا » ینــین میگویــن« :اش ـ اری رــه والبــه در
مجــون و پــرده دری و هــرزه گــی دارد ،هــیچ رـ

دارا نیسـ

و مســلما ابونــوا

ایــن فــن

را از او فراگرفتــه اس ـ ( ».ابــن م تــز )22 :6351،وجــود ینــین شخاــیتی رــه راه فســق و
فجــور را بــه دییــران ت لــیم مــیداد و زمینــه را جهـ
مینمود ،برای اثبات ادعـای نیارنـنه ر ایـ

ت ــو یسامــههای عاشــقانه مســاعن

میرنـن ،آنچنانسـه «شـوقی ضـیف» نیـز دربـاره

او ینین مینویسن:
«اورســی اسـ

رــه بــار گنــاه و فســاد ابونــوا

را بــه دوش میرشــن ،بلســه بــالتر ،بــار

گنـاه آن عاـر و پـی آمـنهای شـیو ایـن نـو زـز ( ،هماننـن سـررو

ررامـ

مـردان) را نیـز بـر عهـنه دارد(».ضـیف )39،او در شـ ر زیـر بـه لـراح

از شـیوه ت ســرش

یادررده اس ( :جاح  ،6342،ج)660 :9
مَا ال َیگُ إلّ فِی المُنَا

م ِوفِی الِلّزامِ وَفِی الُقبَ

وَ إدارَهِ ال َبیِ الیَرِی

رِ تَسُومُه مَا لیَ ِ

جوانـان و

ت لیلی انتقادی بر تأثیر فرهن

سا نهم

«زتـنگی بــنون شــرا  ،مالزمـ
سم
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آن ،بوســه و گردانــنن (جــام) توسـع پســر آهــووش فریبـا-رــه آن جــوان رابــه

امور حرام می رشانن-بی م نی اس ».

«محی ـ بــن ایــا » یســی دییــر از فاســقان و مجــان روفــه وهمراهــان «حمــاد عجــرد و
ی یی بن زیاد و علیبـنتلیـ رـوفی» بودرـه اینـان نخسـتین دسـتهای بودنـن رـه در مجـون
داشــتهانن(« .مرزبــانی)454 :6310،

و بــاده گســاری و لابــالییری ،بــا یســنییر ماــاحب

«احمنســقاف» م تقناس ـ « :وی اولــین رســی بودرــه در ش ـ رش هرزگــی و بــی حیــایی را
به نمایگ گکاش
لَی َ یَ تَمُّ

و مبن زز مکرر شن(».احمنسقاف)656 :6354،
سَسرَا نَ مَ َ سَسرَا ن ِ

الّا

یُسقِیهِ رُ ُّ زُالم م

رَأَّنهُ

مِن تَننَرِی ِ عُقَارم

رَ ُمرَه ِ األُرجُوانِ (ابوال رج اللهبانی)639/69،

«درآن هنیام ره مستان گردهم آمنهانن ،به تاریسی ش
پسررانی بسـان درتـ

بـان (در لحافـ

زُانُ

بَانِ

وارد نمی شود.

و بلنـنقامتی) ازشـرابی رهنـه و سرمسـ

رننـنه بـه سـرتی ارزـوان بـه او

مینوشانننن».

«س ـ ینبن وه ـ » شــاعراه باــره ،بیشــتر ش ـ رش درزــز مکرراس ـ

وبســیار مشــتا

باده وزلمان بود( .همـان«)13 :66،یوسـف بـن حجـاج» آنیونـه رـه در ازـانی آمـنه« :مـردی
فاســق وآلــوده بــه لــوا بــود و در اشــ ارش ،دییــران را بــنین امرت ــری

میرــرد».

(همــان«)34 :60عمروتــارری» از قبیلــه ازد ،اهــ باــره ومــردی لابــالی بــود .جــاح و
دعب  ،اش اری از او در این زمینه نق رردهانن .از جمله( :جاح  ،6349،ج)631 :6
إ ا لَام َعَلَی المُردِ

نَایِ ٌ زَادَنی حِرلَاً

وَل وَاِِ ،مَا أَقلِ ُ

مَا عُمارتُ ،أو أُتاَی

«اگررسی مرا درعشق این پسرران زیبا ونابالغ ،سرزنگ رنن ،حری و میلم افزون گردد.
به تناسوگنن ،تازمانی ره زننه باشم ،ازعشق آنهادس

نمیشویم(د نمیرنم) ،میراینسه تواجه گردم».

«حسین بن ض ا » از مجـان و نـنیمان امـین ،تلی ـه عباسـی بـود رـه در مـورد زلمـان
ش ر میسرود( :ابوال رج ال هانی)620/3،
بِأبِی مَاجِنُ السَّری

رهِ یبُنِی تَ ُّ اً

حُفَّ ألنَازَهُ و عَق

ر ها ثُمَّ لَ ّ َا
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وَ حَشَا مُنرَجَ القُاَا

شماره شانزدهم

یِ بِمِس م وَ رَلّ ا

«جانم به فنایگ ،در باطن بی بننوبار اس  .امادرمیان مردم ت اهر به ع

میرنن.

موها و زلف بناگوشگ را الاله ررده وسس

آن رالاف میرنن.

و موهای روتاه شنه ولیه لیهاش ر ابا مش

عحرآگین ررده و آن را من م میرنن».

آنچه در اینجا رر شـن ،تاـویری بسـیار تاللـه و رلـی از زـز مـکرر شـاعران عـر
ره نمایانیر فضای اجتماعی واتالقی سنه او حسوم

اس

در ینین شرایحی به ن ـر مـیرسـن علمـا وادبـای عـر

عباسی اس .
نیـز ،نسـب

اجتمــاعی و اتالقــی آن رــامالً بــی ت ــاوت بودهانــن؛ زیــرا از جانــ
ال ملی دینه نمیشـن رـه نشـانه انتقـاد از ایـن وضـ ی

بـه جام ـه وآفـات
آنهــا نــهتنها عســ

باشـن ،بلسـه گـرایگ بـه همجـن

وتیز به مکرر ره درآن هنیـام بـهشـنت رایـب بـود درآثـار آنهـا دیـنه میشـود .شـواهن و
اسـ

قراخن موجود ،دا براین محلـ

رـه ایـن پنیـنه آنچنـان درآن زمـان در میـان طبقـات

گونــاگون اجتمــاعی اعــم از حارمــان وعلمــا و ادبــا رایــب بــود رــه بــوی منافــات بــا مبــانی
اتالقــی از آن بــه مشــام نمیرســین؛ بنــابراین ،باورهــا و ارزشهــای اجتمــاعی حــارم بــر
جام ــه ،نقــگ بســزایی در ایجــاد ایــن گونــه ادبــی ای ــاررده اس ـ
جه ـ

ینــین ت ــولی در جام ــه عــر

و از هــر جه ـ  ،زمینــه

مهیــا بــوده اس ـ  .نمونــههای فــو بــرای اثبــات

منعّای ما ی نـی "پیشـتاز بـودن عر هـا درعشـق ورزی بـه زالمـان و رـر م شـو
در ش ر ایشان " ر ای

مـکرر

میرنن.

 -4عوامل موثر در گسترش غزل مذکر

ظهــور ایــن فن(زــز مــکرر) درعرلــه ش ـ ر عربــی ناگهــانی وبــنون مقــنمات نبــوده؛
عواملی ینن در ظهور آن مؤثر بوده اس

ره در زیر به رر برتی از آنها میپردازیم:

 -1-4اجتماع

بــرای پــژوهگ در هــر اثرهنــری ،از تــأثیر اجتمــا ومناســبات زمــان پنیــن آمــنن آن
هنرنمــی تــوان زافــ بــود .بــا توجــه بــه دورههــای مختلــف تــاری و تأمــ در شــرایع
ومقتضــیات ویــژه هــر دوره روشــن میشــود ،عوامــ م یحــی در نــو ابــراز ن رهــای
شاعران ونویسـننگان دتالـ

داشـته اسـ ؛ بحوریسـه اننیشـههایی رـه در اشـ ار هـر زمـان

ت لیلی انتقادی بر تأثیر فرهن

سا نهم
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جلوهگـر میشـود ،آینـه روشـنی از زنـنگی و شـیوه ت سـر و وضـ زنـنگی اجتمـاعی مـردم
آن روزگار میتوانـن باشـن .ت ـولت و دگرگونیهـایی رـه در ایـن عاـر در حـوزه ادبیـات
و شــ ر پنیــن آمــن ،بخــگ انــنری از آن نتیجــه تمــنن و شهرنشــینی رــه ره آورد فرهنــ
ایــران بــود ،میباشــن و بخــگ ع ــیم دییــر ،بازتــا

و ان ساســی از وضـ دربــار ،سیاسـ ،

مسـاخ ان رافـی ،اتالقـی ،اجتمـاعی و ان حـا دینـی تل ـای عباسـی بشـمار میرفـ
ان سا

رــه

این وقای را بـه روشـنی میتـوان درتراوشـات و سـروده هـای شـاعران ایـن عاـر،

مشاهنه نمود.
اگــر یــه ن ــو و تــاثیر فرهنــ
بحوریسه مـوخیرمی گویـن« :اعـرا

ایرانــی دردوره تل ــای عباســی بــه اوج تودرســین،
تراسـان ،دییـر بیشـتر ایرانـی بودنـن تـا عـر  ،پـنران

آنان بـا زنـان ایرانـی ازدواج رـرده بودنـن وفرزنـنان ،بیشـتر بـه فارسـی سـخن میگ تنـن تـا
عربی .شـرا

مینوشـیننن ،شـلوار مـیپوشـیننن و جشـنهـای ایرانـی را برگـزار مـیرردنـن

( »....دودپوتــا )655 :6926،و بنــا بــه گ تــه شــبلی ن مــانی« :از همــه مهــمتــر اینســه شـ رایی
ره این ت ـو در ش رشـان آشـسار اسـ  ،ازلـ
بهــرهمنــن شــنهانن ،ابونــوا
م الـــرعر

فرهنـــ

وامــوی) رافرهن ـ

مسـتقیم وزیـر مسـتقیم از فرهنـ

مــادرش ایرانــی بــود و بشــار پــرورش ایرانــی داشـ

ایرانـی
و ناقــنان

شـــ ری ایـــن دوره از تـــاری ادبیـــات عر (ی نـــی عارعباســـی

ایرانــی میداننــن رــه رهبــری آن بــا رجــا ایرانــی بــود(».ن مــانی،6912،

ج )606 :4باین در ن ر داشـ

در ایـن قـرن ،را هـا نیـز م ـ تالقـی رنیزرـان بـا نژادهـای

گوناگون بودنن ،ضمن آنسـه لـاح

ن ـران بـر ایـن عقینهانـن« :عر هـا درانباشـتن را هـا

توســع رنیــزان و زالمــان ،از فــار هــا تقلیــن رردنــن(».حــوفی )604،و بنــا بــر ن ــر آنــان،
همــین مــوج ع ــیم رنیــزان آوازه تــوان ،زمینــه را مهیــا رــرد تــا ت ــولی ع ــیم در عرلــه
عاشقانههای عربـی ر دهـن و بنـا بـر بـاور ایشـان ،ایـن تواننـنگان زیرعـر

بـا نیمـههای

بییانــه فارســی یــا رومــی رــه وارد زنــای عربــی رردنــن ،دراثنــای عاراســالمی زمینــه ســاز
تحــوری شــیرف در عرلــه زــز شــننن .بحوریســه م ققــان ،شــ ری رــه درزیــرآورده
میشود ،دا برایرانی بودن توانننگان برمی شمارنن:
إنمّا هَمّهُنَّ أن یتَ َلّی

نَ سُمُوطاً وَ سُنبُالً فَارسِیّاً
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مِــن ُســمُو ِ المَــرجَــانِ ف ا
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َاحســن بِ ُلّــیِهنَ حُلیَــاً (ابــوال رج
رِ ف َ

ال هانی)614 :3،
«تمــام هــم وزمشان(فسرشــان) ایــن اسـ
فالله افتاده ،آراسته گردنن .پ

رــه بــا ســنب ایرانــی و رشــته هــایی ازم رجــان رــه بینشــان بــا مرواریــن

یه زیباس ! زیورشان».

بــه زعــم بســیاری از م ققــان عــر  ،ایرانیــان جام ــه عباســی را تــا بنــاگوش درتمــنن
فـرو بردنـن و عامـ سـو آنـان بـه ایـن جهـ  ،تمـنن

مادی وزنا ومییساری و لهو و ل

مــادیی بــود رــه امتــزاج بــا ایرانیــان برایشــان بــه ارمیــان آورد و بازتــا

آن بــنین لــورت

و ابـاحتی بـی نقـا

بـه تاـویر لـکات

جلوه گر شن رـه شـاعران بـا لـراحتی بـی حجـا
جســمانی وعشــق ورزی نســب

بــه زالمــان پرداتتنــن؛ امــا در ایــن میــان ،م ققــان منا ـ ی

نیز این ن ریه را ینـین رد نمودهانـن :بـه قـو «م مـن ماـح ی هـناره» ،شهرنشـینی و رفـاه
عمــومی ،عامـ شــیو ایــن ان ــراف اتالقــی در جام ــه بــوده اسـ « :إنّ الشُـکُو َ الجِنسِـی
یَش ـیِ ُ فِــی المُجتَمِ ــات ِالتّــی تَبلُ ـغُ قِمّ ـ َ التَ َضّ ـرِ وَ الرفااهِیَ ـهِ»( .هــناره:6313،
جنسی درجـوام ی رـه بـه نهایـ

شـ ر عاشـقانه ،بـه تـاطر مسـاخ سیاسـی رـه در یـ

عنوان می شـود نیـز باشـن؛ حـا آنسـه بـه گـواهی تـاری
شـاعران عــر

مییابـن ».احتمـالمهم جلـوه دادن

(درجـه) تمـنن وآسـایگ رسـینهانن ،شـیو

عنارایرانی در رنـار گکاشـتن سـن
تــود بــه تقویـ

«)563ان رافــات

و اشـ اری رـه در دسـ

و نشــر ایــن فــن ادبـی رمـ

رشــن و نمــو آن را فــراهم ســاتتنن ،بحوریســه ار ری ـ

اسـ ،

شــایانی نمودنــن و مقــنمات

ش ـ راء در ایــن زمینــه طب ـ آزمــایی

رردنن.
 -2-4سیاست

بــه ل ــام سیاســی در زمــان تل ــای عباســی ،بیــناد بــه لــورت مررــزی مهــم بــرای
تجــارت و اقتاــاد درآمــن و همــین امــر زمینــهای را بــرای رفــاه و توشــیکرانی و زنــنگی
تجمالتــی پنیــن آورد .دربــار تل ــا بــه مســانی مناســ

بــرای روی آوردن شــاعران و

نوازنــنگان و تواننــنگان تبــنی گردیــن .زنــان بــرده زیــر مســلمان از ســرزمینهای مختلــف
بــه زور یــا بــه لــورت اســیران جنیــی ،یــا بوســیله تریــن و فــروش بــه پایتخــ
میشــننن و گــاهی پــارهای از آنهــا را در لبــا

آورده

مــردان و زالمــان در میآوردنــن تــا التهــا

ت لیلی انتقادی بر تأثیر فرهن

سا نهم
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شــهوت آلــوده تل ــا را فــرو نشــاننن ،رــه بنیشــان زالمیــات(رنیزان پســر نمــا) میگ تنــن و
شاعران بسیاری در تولیف آنان اش اری فراوان سرودنن.
گریه طبـق ن ـر م ققـان ،دتـو عنالـر ایرانـی در دولـ

باعـه شـن رـه بسـیاری از

اتــال و عــادات و اعتقــادات آنهــا بــه جام ــه تزریــق شــود و ایــن آمیختیــی ،ان حــا
اتالقــی را بــه ارمیــان آورد و «بزرگــان ایرانــی همچــون برامســه و ام ــا آنهــا و ابــراهیم
مولــلی ،زنــا بــه آنهــا آموتتنــن و نماینــنگان سرشــنا

آنهــا همچــون ابونــوا

گویایشــان بودنــن .بــه عقیــنه یســی از م ققــان اگرحیــات امــوی ادامــه مییاف ـ
عربــی مســتنام بــود ،تشــبی

زبــان

و ســیادت

بــه عشــق زلمــان وایــن ســی ع ــیم زنــان تواننــنه و حیــات

سرشــار از عــیگ وبــاده گســاری و لــکتجویی درجام ــه ایجــاد نمیشــن .ایــن م قــق ،شــام
ومار واننل

را در همان عاـر م ـا مـی زنـن؛ ایـن جوامـ بنانیونـه رـه عـرا وفـار ،

وارد دایــره ابــاحی گــری وپــرده دری شــننن ،درعــیگ و نــوش زــر نشــننن ،در نتیجــه
ادبیاتشــان بــنین ســم

نشــن(».احمــنامین ،6316 ،ج )625-624 :6در نقــن ایــن

هــنای

مســاله بایــن گ ـ  :درجام ــه عــر

اتــتال بــا نــژاد فــار

بــه تنهــایی ر نــناد ،بلســه

نژادهــای گونــاگونی یــون تــر و ســریانی و روم و بربــر رــه از سراســر جهــان ،روانــه
بیــناد شــننن ،منجــر بــه تالقــی اتــال و عــادات ملـ مختلــف گردیننــن رــه بازتــا
گونه مساخ را ما درحوزه ادبیـات و شـ ر یـافتیم .لزم بـه رـر اسـ

ایــن

از آنجـا رـه در ایـران

گرایگ به زلمان دو منشـا – یونـان وتـر -داشـته ،بـه ن ـر مـیرسـن ارتبـا عـر هـا بـا
این فرهن ها نیز ،درت ـو عاشقانههایشـان مـوثر بـوده اسـ  .نتیجـه میگیـریم رـه موضـ
م ققــان بــرتالف اســناد موجــود ،موض ـ ی ی ـ
دارای این رویسرد نیس
را تقویـ

وگـاه ،مـا در ایـن زمینـه بـه ن ریـاتی برمـیتـوریم رـه عقیـنه مـا

مــی رننــن و عوام ـ دییــری را نیــز دتی ـ میداننــن :ینانچــه «نــویهی» در تاییــن

ایــن ســخن ینــین میگویــن« :تحــا واشــتباه اسـ
فــار

ســویه بــوده اس ـ ؛ البتــه تمــامی نیــاههــا

نســب

دهــیم ،حقیقــ

امــر ایــن اســ

رــه ایــن ان ــراف اتالقــی را لــرفاً بــه
رــه ت ــو  ،درنتیجــه اتــتال نژادهــای

گوناگون پنیـن آمـنه اسـ (».نـویهی )605 :6359،احتمـال بـه جهـ
دس ـ

شــاعرانی همچــون ابونــوا

آنسـه ،زـز مـکرر بـه

بــه مناــه ظهــور رســین رــه بــا فرهن ـ

رهــن و زبــان
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فارســی وادبیــات ایرانــی آشــنایی داشــتنن ،ایــن اتهــام را دو ینــنان میســازد .هرینــن،
تبـاردییری بودنـن رـه در ایـن عرلـه بـر وی

همانحورره قبالً متکررشـنیم ،شـاعران عـر

پیشقنم تـر بودهانـن .بـه ل ـام سیاسـی ،ایـن شـ را بـیگ ازپـیگ ت ـ

تـأثیر تمـنن مـادی

فارســی قــرار گرفتنــن ،ینانچــه «عمرابوناــر» نیــز عوامــ سیاســی را در ایــن امــر دتیــ
رــه «انتشــار ف شــا از طریــق ایرانیــان بــه دلی ـ سیاســی

میدانــن و بــر ایــن عقیــنه اس ـ

لورت گرفته اسـ  ،او بـر ایـن باوراسـ

ازپیـروزی عـر

پـ

بـر فـار

و سـیحره آنهـا

بر ام های متمـنن-ازجملـه فار هـا -ام هـای میلـو  ،تشـم و زـی و فسـاد اتالقـی
تــود را پ ـ

از مــنتی بروزدادنــن(».عمرابوالناــر )603-602 :6355،از ن ــر یــه فــو ایــن

نستــه اساســی اســتنبا مــی شــود رــه بــه احتمــا زیــاد ،شــورش شــاعران علیــه ســن های
زز های عاشقانه عربی ،ی

شـورش فرهنیـی  -سیاسـی تـای بـود رـه آنـان را بـه تمـرد

علیــه ســن های عربــی و آدا
گکاشتن سن
رس

ورســوم اجتمــاعی آنهــا ســو داد ،بحوریســه « ایــن رنــار

شـ ر عاشـقانه بـه گونـهای ،بازتـا

جنـبگ گسـترده ملـ

زیـر فشـار بـرای

حقو برابر با عربها بود (».زاهنف)665 :6920،
 -3-4زنادقه

یسی دییر از عواملی ره ناقـنان دلیلـی بـر ادعـای تـود ،مبنـی بـر سـهیم بـودن ایرانیـان
در ایـن مسـاله برمــی شـمارنن ،ظهـور مــکاه

شـ

آفـرین و تنــو ادیـان ازجملـه مــانوی،

زردتشــتی ،مزدرــی ،مســی ی و بــودایی درمیــان ایرانیــان بــود .ترجمــه میــراث ادبــی و
اعتقــادات دینیشــان «اوســتا» بــه عربــی و ظهــور مــانی و مــزد و ف الی ـ

آنهــا در عاــر

عباسی و اتهام بسـیاری از شـاعران بـه زننقـه ،بـه تـاطر فسـق و فجورشـان نبایـن پـرده بـر
دینگان مـا رشـن تـا نتـوانیم حقیقـ

آن جام ـه را مشـاهنه رنـیم؛ بنـابراین امـواج بـی بنـن

وبـاری در ایـن دوره شـنت داشـ

وگ تـه میشـود ورود عنالــر مختلـف بییانـه از هنــنی

و مسی ی و رهبانیـ

گرفتـه تـا زهـن مـانوی در جام ـه آن روز ،یسـی دییـر از علـ رواج

ایــن پنیــنه میباشــن؛ بحوریســه برتــی از ناقــنان «زــز مــکرر را از الــو مانویــ
برشــمردهانن(».هــناره560 :6313،؛ حــوفی )665،وشــاین ت ج ـ
عام ـ ســب

رواج زــز مــکرر شــن؛ یرارــه طبــق روای ـ

آور نباشــن اگــر ببینــیم ایــن
«بیرونــی هــر مــانوی بــا زــالم

ت لیلی انتقادی بر تأثیر فرهن

سا نهم
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و همنشــین اســ ( ».بــنی شــریف )34 :6354،بنــابراین «زــز مــکرر

بــنعتی بــود رــه در عاــر عباســی درنتیجــه عوامــ مختلــف و مت ــندی ازجملــه زننقــه،
اباحــه ،ان ــراف اتالقــی ،ر ــرت زلمــان و مخن ــین و اشــتیا فار هــا بــه آنهــا ر
داد(».همان)603:
 -4-4خلفای عباسی

آنچه مسلم اسـ
رنننه و سرع

رـه تل ـای امـوی وعباسـی یسـی پـ

ایـن اسـ

دهننه این گونـه ادبـی شـننن .شـی تیی آنـان نسـب

شــاعران را بــنین ســم

از دییـری تشـنین

بـه ایـن جـو ان رافـی،

ســو داده و زمینــه را بــرای ان ــراف اتالقــی و فرهنیــی

پنیــنآورد .در مجمــو ینــین بــه ن ــر میرســن؛ اگریــه آثارســن هــای ایرانــی در رأ
فرهن هــایی قــرار داش ـ

رــه در ادبیــات عارعباســی مــؤثر واق ـ شــنه ویســی از ظــواهر

شــناتته شــنه ادبیــات عــر  ،رن ـ
م ققان ،شالوده زز مکرربه دسـ
ابورحــا

« :پــریم ایــن انقــال

و بــه ن ربســیاری از

و لــبیه ایرانــی بــودن آن اس ـ

شـاعران ایرانـی تبـاری ریختـه شـن؛ بحوریسـه بـه گ تـه
بــه دسـ

شــاعران ایران ـی بــوده اس ـ

«(ابورحــا :6343

 )604ولی مقنماتی رـه در ابتـنای قاـاین مـنه تل ـا سـروده شـنه ،دا بـر سـه انیـاری
ممــنوحین وان حــاف آنــان نســب
تبری ـ

تالف ـ

بــه ایــن مســاله میباشــن .زمــانی رــه ابونــوا

جهــ

امــین بــه اســتقبا او رف ـ  ،بــه وی ینــین گ ـ « :یَــا أمیِ ـرَ المُــومِنینَ إنَّ

ُضــ
َالاــوف ِوَالــوَبرِ ،فَیل َ
َالشــاءِوَالبَقرِ و ُّ
ُشــ َراءَالمُلوُ ِ قَبلِــی َشــببّوا بِالمَــنَرِ وَال َجَــرِ و َّ
َاــرَلهُم بِامتِــنَاهِ تُلَ اخنِــاَ ،فــ ن رَأی أمِیــرُ المُــومِنینَ أن
طِبَــاعُهُم وَاســتَیلَقَ ْ مَ َــانِیهُم وَل ب َ
اإلنشـادِ فَ َـ َ .فَقَـا َ  :قَـنأ نَا لَـ َ(».بسـار)36،
َ
یَا َنَ لِـی فِـی
ازمــن بــه گِـ ولی وســن
شــان ســخ

و گوس ـ نن وگ او و پشــم و پوس ـ

و پیچیــنه گشــته اس ـ

تیــز جســتهانن ،ازایــن رو طب شــان تشــن و م ــانی

و هــیچ باــیرتی در مــنه تل ایشــان ننشــته انــن ،پ ـ

بنانن به من اجـازه سـرودن دهـن ایـن ینـین رنـن .پـ

موض گیری م ب

«ای امیرالمـؤمنین ،شـ رای دربـاری قبـ

گـ

اگرامیرالمــومنین لــاله

 :بـه تواجـازه دادیـم ».ایـن روایـ

و ان حاف پکیری تل ای عباسی نسب

به این مسأله میباشن.

محال ــه تــاری اجتمــاعی وسیاســی عباســیان ،موض ـ ییری م ب ـ
ایــن موضــو روشــنتر میرنــن .ولــی آنچــه قابــ

نشـان دهنـنه

رــر اســ

حارمــان را نســب

بــه

ومــی تــوان در ردّ ن ریــه
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م ققــان اراخــه نمــود ،پــکیرش و اســتقبا از زــز مــکرر در نــزد گــروه ر یــری از رجــا
تاریخی اس

ره بی شـ

تب ـات قابـ تـاملی داشـته اسـ

وشـاین اساسـاً یسـی از عوامـ

مهــم رواج زــز مــکرر درجام ــه عــر

بــوده اس ـ ؛ یرارــه گ تهانــن" :النــا

ملــورهم".میـ و عالقــه شــنین ورقابـ

حســام و لــاحبان جــاه و مقــام رــه مخاطبــان اهـ

ش ر نیز بودنـن ،در بنسـ

علــی دی ـن

آوردن زالمـان واسـتیالء بـر زیباترینشـان ،تـود از عوامـ مـؤثر

در این امر بـود رـه شـاعر را برمـی انییخـ
دارد و حتــی مــورد عالقــه اوس ـ

تـا از عنالـر زلمـان رـه در زنـنگی او وجـود

ســخن بیویــن .بــا روی رــار آمــنن عباســیها و حــارم

شنن امین ،جام ـه آن روز بـا ینـین فاج ـه ع یمـی روبـه رو شـن و امـین رـه تـود آلـوده
بــه ینــین ان رافــی بــود ،میــنان ش ـ ر و ادبیــات را بــرای جــولن شــاعران گشــود .افــزون
سخن آنسه ،م تاـم بـاِ تلی ـه عباسـی ،اعـرا

را از قشـون تـارج سـاتته وتمـام دو اخـر

قشــونی را از تررــان پررــرد و از آنــروز در تراســان و عــرا عجــم ،در تمــامی ســتاد ارتــگ
ایران زیر از جوانـان تـر

رسـی دییـر بن ـر نمیرسـین .ازسـوی دییـردراین دوران روابـع

حســنهای بــین تل ــای بیــناد وحارمــان تراســان برقراربــود ،لــکا احتمــال بــه دلی ـ ینــین
روابع حسنهای ،حارمان بارگناه تویگ را به ایرانیان نسب

میدهنن.

عالقه تلی ه امـین بـه زالمـان ینـان شـنین بودرـه« :بـه جسـتجوی آنهـا میپرداتـ

و

بــه قیم هــای گــران آنهــا راتریــناری میرــرد وتــورا و نوشــیننی و امــر و نهــی و
زنــنگی تاولــی شــبانه روزیــگ بــا آنهــا میگکشـ ...زنان ورنیــزان را رد رــرد تــا آنجــا
رــه بــه وی تهمــ

عنینــی زدنــن(».طبــری ،6393،ج )606-606 :3ینانســه ابونــوا

بــه

تمسخر گ ته اس ( :همان)660 :3
احمِنوا اَِ جَمیِ اً

یَا جَمی َ المُسِلمینَا

ثُمَ قُولوا ل تَمِلّوُا:

رَبنَّا أبقِ األمیِنا

لَیّرَ الخِایانَ حَتّی

لَیّرَ " التَ نِینَ" دِینَا

فَاقتَنی النَّا ُ جَمیِ اً

بِأمیرِ المُؤمنِینَا

«ای مسلمانان ،همیی تـنا را سـسا

گوییـن .مـنام دعـا رنیـن ،پروردگـارا امـین را پاینـنه بـنار .تلی ـه بـه زالمـان

گرایین ،بحوریسه عنینی (بی می شنن به زنان) به مکه

تبنی شن و مردم نیز به او گرویننن».

ت لیلی انتقادی بر تأثیر فرهن

سا نهم
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بنــابراین نستــه قابــ توجــه اینجاســ  ،م ققــانی رــه بردتیــ بــودن عناــر ایرانــی
نمودهانــن؛ امــین تلی ــه عباســی(متولن633ه)

پافشــاری میرننــن ،احتمــالازاین مســاله ز ل ـ

تودیسی از عنالر مـؤثر در ایـن امـر بـوده اسـ  .او تقریبـاً دو قـرن قبـ ازسـلحان م مـود
ززنوی(رــه گــرایگ بــه زالمــان داش ـ ) بــه رواج ایــن پنیــنه و ت ــری
همـ

سم

گماشـ  ،ضـمن آنسـه تـاری گـواه اسـ

زالمــان را مقــنم داشــ

شــاعران بــنین

رـه «وی وقتـی بـه تالفـ

رسـین

وتــرجی نهــاد و منزلتشــان را بــال بــرد(».مســ ودی ،ج-644 :4

)645
شــایان رراســ

رــه زــز مــکرر در اد

عربــی زودتــر ازاد

فارســی بروزرــرد،

ینانســه در اشــ ار ار ــر شــاعران ،مــوارد عنیــنهای در ایــن بــاره موجــود اســ  .گریــه
«ش ی ی رنرنی» تاری رـرده «تاـاویر زنـایی در حـوزه عنالـر سـساهی ییـزی اسـ
از شــ ر فارســی بــه عــر

رـه

راه یافتــه اســ (».شــ ی ی )965 :6952،حــا آنســه «آمیــزش

تاــاویرتیزلی بــا عنالرســساهییری در شــ رعربی ،پــیگ از شــ ر فارســی وجــود داشــته
اسـ (».ایمانیـان )64 :6936،بامحال ـه اشـ ار «عنتـره بــن شــناد» بـه ن ــر مـی رســن رــه وی
آزازگر ایـن مسـیر در شـ رعربی بـوده اسـ

ویـه بساشـاعران عـر

دردوره هـای ب ـن از

این شیوه بهره بردهانـن؛ سـرودههای فـراوان و پـیدرپـی او در ایـن بـاره مویـن ایـن محلـ
اس :
مِنّـی وَ بـیِ

وَلقَـن َرَـرتُـ ِ وَالرامـاهُ نَواهِـ ُ

ُ الهِنـن ِتَقحـرُمِن دَمِـی (عنتــره:6331،

)643
«آن هنیام ره نیزههـایم ازتـون دشـمنان سـیرا

شـنه و از شمشـیر درتشـان هنـنیام تـون مییسیـن ،تـو را بـه

یادآوردم».

ازسویی دییر «زز فارسـی دراوایـ سـنه یهـارم هجـری شـس گرفـ  ،درابتـنا سـاده
و در ولـف موضــوعی تیــز بـود؛ درقــرن ششــم دسـتخوش تحورشــن ،درواقـ ایــن دوره،
زمــان رونــق زــز و تبــنی آن بــه مهمتــرین ســیا ش ـ رزنایی بــود(».عبادیــان)29 :6924،
آنچه در تایین این سخن میتوان گ ـ

و مـا را بـه حقیقـ

نزدیـ

میرنـن ،ایـن اسـ

رـه

« :درواق زـز مـکرر در عاـر عباسـی زمـانی شـای شـن رـه شـ ر فارسـی دوران ط ولـ
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از ش ـ ری رــه در دوران ابتــنایی

» ( حـوفی  )603،ازسـویی دییـر« ،در ایـران وقتـی شـ ر

و شــاعری شــرو گردیــن رــه در عــر

ایــن و شــیو پیــنا رــرده بــود(».ن مــانی،6912 ،
اثبـات تـاثیرزز هـای عربـی بـر شـ ر فارسـی

ج )644 :4واین تود دلیلی م سـم در جهـ

می باشن و شاین یسـی از دلیلـی رـه ظـواهراین امـر در شـ ر فارسـی دیرتـر از شـ ر عربـی
بروز ررده اس  ،این باشـن رـه «تسـلع زالمـان در ایـران دیرتـر از بیـناد میسرشـن ،طب ـاً
اثر ایـن واق ـه در بیـناد زودتـر ودر ایـران دیرتـر آشسارگشـ  ،ینانسـه بایـن بـیگ از یـ
قــرن اتــتالف بــین ایــران و بیــناد در ایــن مــورد قاخــ بــود(».لــ ا ،6920،ج)663 :6
بهرلــورت آنچــه اهمی ـ

دارد ،رــاربرد ت ــابیر و مضــامین عربــی درعاشــقانه هــای فارســی

اس  ،بحوریسه بسیاری از این م اهیم عیناً به زز مکرر فارسی راه یافته اس .
-5طبیق مضامین مشترک غزل مذکر در عربی و فارسی

درب ــه ت ــابیر و مضــامین ،ینــین بــه ن رمــی رســن ،م ــاهیم عاشــقانههای شــاعران
عر  ،مورد اقبـا شـاعران پارسـی گـوی واقـ شـنه اسـ ؛ بنـابراین طبـق قـراخن موجـود،
ینین میتوان گ ـ
بــنین جه ـ

تـا حـنودی زـز فارسـی ت ـ

تـأثیر زـز مـکرر عربـی قرارگرفتـه؛

مشــابه های موضــوعی بــین اش ـ ارره متناس ـ

بــا ت ــولت زنــنگی فــردی

واجتماعی ایرانیان و عر ها بـوده لـورت گرفتـه اسـ  .اینـ

بـه رـر نمونـههایی از ایـن

تأثیر و تأثر ش ر عربی و فارسی در ولف زالمان میپردازیم :
 -1-5توصیفات جسمانی

تشبیه موی رر

بالی ل

وَتسادُ الشَّم ُ تُشبِهُه
رَیفَ لَا یَخضَّرُ عَارِضُهُ

یاگونه(تع) به جوانه سبز و مش  :ابن م تز گوین:
وَیسادُ البَنرُ یَ سِیهِ
وَمِیاهُ ال ُسنِ تَسقیِهِ(نویری ،ج)26 :6

«گویی تورشین ،به اومی مانن و گویی ماه به او شباه
او رــه از آبهــای زیبــایی ســیرا
اس )»

دارد.

میگــردد ،ییونــه اسـ

رــه موهــای بناگوشــگ ســبز نشــنه اسـ ( .جوانــه نــزده

ت لیلی انتقادی بر تأثیر فرهن

سا نهم
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رودری گوین:
تــا تلــق جهــان را ب سنــنه بــه تــأ

برگــرد گــ ســر رشــینه تــع ســبزی
لوش(رودری)651 :6912،

تشبیه ررده اس :

ابوفرا  ،رر لورت رابه مش

مِس ـ ٌ تَسَ ـاقَعَ فَ ـو َ وَردم أَحمَ ـر (نــویری ،ج:6

قَمَ ـرٌ رــأنَّ بِ ارِضَ ـیه رِلَیهِمــا
)26
«همچو ماهی اس  ،گویی موی گونه او ،مشسی اس

ره بر روی گ سر افتاده اس ».

م زی این تشبیه راگرفته وگ ته اس :
مــن زــالم آن تــع مشــسین رــه گــویی موریــه

پــای مش ـ

آلــوده بــر بــرگ گ ـ

نسرین نهاد(عوفی)510 :6916،
تشــبیه مــوی لــورت م شــو مــکرر ،بــه جــای پــای موریــه درش ـ ر «الخبــز الــرزّی»
شاعر اه

بیناد ،ینین آمنه اس ( :نویری ،ج)26 :6
رَأَنهُنَّ نِما ٌ سِرنَ فِی ال َاجِ

وَ ان ُر إلی شَ َراتم فَو َ عَارِضِهِ

«وبنیر به موهای نرم گونهاش ره گویی مورییاننن ره بر عاج میتزنن».

-2-5توصیف زلف

یَتیهِ عَلی ال ِبادِ بِ ُسن ِوَجهِ

وَشَ رٌ قَنأُطیِ َ عَلَی قَ َاهُ(ابونوا )401 :6232،

«با یهره زیبا و مویی ره بر پشتشگ آویخته گشته ،بر بننگان فخرفروشی میرنن».

فــری دوزلــف ســیه رن ـ
ین

اویوی تــه دوزاف

برآفتــا

ودوگ ـ هریســی گرفتــه بــه

(فرتی)666 :6939،
 -3-5تشبیه به ماه

همچــون مــه دوه تــه بــرون آیــی از وثــا

همچــون مــه گرفتــه درون آیــیم زدر

(همان)639:
رَأنمَّــا وَجهُــهُ ،وَالســأ ُ إ قَرُبــ

مِــن فِیــهِ بَــنرٌ تَــنلّی عَنــهُ مِاــبَاهُ

(ابونوا )463 :6316،
«یهرهاش هنیام نزدیسی جام به دهانگ ،بسان ماهی اس

ره یرازی از آن آویخته شنه اس ».
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 -4-5تشبیه دمیدن ریش به روییدن گل

در ابیااات زیاار ،شاااعران ماادعی هسااتند ،ظاهرشاادن ریااش باعاات زشااتی م شااو
نشده است:
همی به آینه یینی اننر آین زن

همی بن شه دمن روی آن سرهن

م لــوم شــن رــه رونــق گــ  ،تــار

دعــوی تــوبی تــو یوباطــ نشــنبه تــع
نشسنن(فرتی)666 :6939،
تِل َ اللَّ یهُ رَوضَهٌ

تَضرَاءُ تُنبِ ُ فِی الزَهرِ

لَولَا سَوادٌ فِی القَمَر ِ

وَاِِ ،مَا حَسُنَ القَمَرُ (ابونوا )460 :6316،

«آن ریگ ،بسان بوستانی سرسبزاس

ره گ درآن میروین.

به تنا سوگنن ،اگرسیاهی در ماه نبود ،ماه زیبا نمی گش ».

افسو

فرتی درریگ درآوردن م شو وترا

آن سمن عارت من ررد بناگوش سیاه
روزگارآنچــه توانس ـ

رردن جاییاه بوسه:

دوش

بــر آن روی بســرد

تیره برآورد زد وگوشه ماه
بــه ســتم جاییــاه بوســه مــن رــرد تبــاه

(فرتی)953 :6939،
«احمــنبن اســ ق الخــارری» نیزرــه ظاهرشــنن ریــگ را درلــورت زالمــگ دوســ
ننارد ،افسو

تود را به همین مضمون بیان میرنن:

لَه ِی عَلی َ وَمَا یَرُدُّ تَلهُّ ِی

بَ نَ ال َّالمِ زَضَارَهُ األنوَارِ

وَرأَنَ تَعَّ الشَّ رِ فِی جَنبَاتِهِ

لَی ٌ أَقَامَ عَلی نُجُوم ِنَهارِ

الســماءِ بِل یَــهم
لَــو یَبتلــی بَــنرُ َّ

ِســارِی (ابــن
ُضــی ءُ ل َ
ألســوَدّ حَتّــی ل ی ِ

الجراه)19،
«مشــتا تــو هســتم و ایــن اشــتیاقم ،پ ـ

از تــاریسی فــرا  ،دییرتوشــی روزهــای روشــن ول ـ را بــاز نمــی-

گردانن.
باریسی مو در رنارگونه اش بسان شبی اس

ره ستارگان روشن روز را در برگرفته اس .

اگر ماه آسمان ریـگ میداشـ  ،تیـره و سـیاه میگشـ ؛ تـا آنجـا رـه دییـر روشـنایی بخـگ شـ
م بو

من باسیاهی ریگ بر جما و درتشگ افزوده شنه اس »).

و روز نبود(امـا

ت لیلی انتقادی بر تأثیر فرهن
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 -5-5عشقورزی به غلمان

زالم و جام میرا دوس

دارم

نه جای ط نه و جای مالم اس
ولــیسن ایــن توشــیها در حــرام اســ

همــی دانــم رــه ایــن هــر دو حرامنــن
(منویهری)661 :6951،
م اد اللی این ش ر ،برگرفته از ابیات ابونوا
فَخُکهَا إن أرَدتَ لَکیِکَ عَیگ م

اس :

وَ ل تَ نِ تَلیِلیَ بِالمُنَامِ

وَإن قَــــالوا" :حَــــرامٌ" فَقُــــ  " :حَــــرامٌ"

َو لســــنَّ الَّلــــکَا هَ فِــــی ال َــــرَام ِ

(ابونوا )963 :6216،
«پ

آن را بنوش اگر می به لکت زننگی داری وای رفیق ،هیچ ییز را همسن

شرا

مشمار.

و اگر به تو بیوینن ره آن حرام اس  ،بیو :آری حرام اس  ،اما لکت در امور حرام اس !»

 -6-5کاربردعناصرسپاهی ووسایل جنگی

ای مژه تیر ورمان ابرو! تیرت به یه رار تیر مژگان تو دلنوزتر از تیر تنن
رــه ســنان ملــ

تیــر مژگــان تــو یونــان گــکرد بــرد

مشــر بــرآهن

وسن (فرتی)605 :6939،
مُنجَّبً بِسالهِ ال ُ ا ،یَ مِلُهُ

طَرفُ الجَما ِ بِسَیفِ الحَرفِ طَمّاهُ

فَالّسَـــیفُ مَضـــ َسُهُ وَ القَـــو ُ حَاجِبُـــهُ

وَ السَّـــهمُ عَینَـــاهُ ،وَ األشـــ َارُ أَرمَـــاهُ

(ابونوا )463 :6316،
«به ساله عشق مسل گشـته اسـ  ،وآن را بـه هـر سـو مـی رشـن ،نیـاه زیبـایی بـه شمشـیر تیـر نیـاهگ یشـم
دوتته اس ( .آرزومننآن اس )
دهانگ شمشیر ،و ابروانگ رمان ،و یشمانگ تیر ،و گیسوانگ بسان نیزه اس ».

بــا بررســی اشــ ار ،ایــن نتیجــه حالــ میشــود رــه م ــاد الــلی ایــن تولــی ات ،و
مضمون آنهـا تقریبـاً یسسـان اسـ  ،اگریـه رلمـات و طـرز بیـان مت ـاوت اسـ  .لـکا ایـن
فرت تقوی

می شود رـه تـأثیر و تـأثر دو فرهنـ

ایرانـی و عربـی گـاه بـا گسـترش دایـره

م هومی و گاه بنون تارف لورت پکیرفتـه اسـ  .بـا توجـه بـه مباحـه محـره شـنه ایـن
نتیجــه حالــ میشــود ،زــز مــکرر فارســی در برتــی ت ــابیر و مضــامین ،ت ــ

تــأثیر
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و از زــز عربــی مضــامین بســیاری

برگرفته و تود را بارور ساتته اس .
نتیجهگیری

بــا توجــه بــه مباحــه محــره شــنه ،مــوارد ی ـ را میتــوان از آن اســتنتاج رــرد و عل ـ
اللی ره باعـه شـنه م ققـان تـأثیر تمـنن ایرانیـان را در نشـر زـز مـکرر بـیگ از سـایر
عوام

بناننن ،میتوان در سحور زیر تالله ررد:

تمنن عربـی م اـو ف الی هـای ینـنین ملـ
اسـالم بــه لـورت یـ

مختلـف بـوده اسـ

رـه ت ـ

لـوای

مجموعـه واحــن درآمـن و در آن ،ایرانیــان سـهم مهــمتـری داشــتنن،

بحوری ره بسیاری از م ققـان برآننـن رـه پیـنایگ زـز مـکرر توسـع عناـر ایرانـی پـا بـه
عرلــه وجــود گکاشــ  .بــه گمــان اینــان ت ــولی رــه در زــز عربــی روی داد ،نتیجــه
برتورد فرهن

ایرانـی اسـ

رـه تـأثیر شـیرفی در رواج زـز مـکرر برجـای نهـاده اسـ

و ایــن گــرایگ بــه زلمــان رــه در شـ ر گوینــنگان عــر

نمــود یافتــه ،از تمــنن و فرهنـ

ایــران سریشــمه گرفتــه اس ـ  ،شــاین راه یــافتن ایرانیــان در دســتیاه حسوم ـ
ســوابق متمــنن از ی ـ

و دارا بــودن

طــرف و ن ــو رجــا ایرانــی در دســتیاه هــای دولتــی و م اشــرت

تل ا با آنان از طرف دییـر و تـالش در جهـ

همرنـ

شـنن بـا م ـاهر تمـنن ایرانیـان ،از

عل مهم ایـن اظهـارات باشـن .ولـیسن همـانطـور رـه یـادآور شـنیم زمینـه ینـین تیییـر و
ت ولی در میان اعـرا

بـه دلیـ مختلـف ،مهیـا و مسـاعن بـوده و فرهنـ

عنالر موثر در این نو زز بـوده اسـ

و حتـی نـ

لـری قـرآن دربـاره قـوم لـو ایـن

فــرت را (پیشــینه ایــن عم ـ نسوهیــنه در میــان عر هــا) تقوی ـ
در نهای ـ

ایرانـی یسـی از

میرنــن .ت لیـ دادههــا،

مــا را بــه ایــن نتیجــه مــی رســانن رــه ایــن طــرز ت ســر پژوهشــیران نســب

بــه

فرهن ـ

ایــران ،یــا بــه دلی ـ رــم اطالعــی و بــی اطالعــی از متــون رهــن ،یــا ت لی هــای

نادرسـ

بــه منــاب نــام تبر و ت ریــف شــنه میباشــن،

و ســح ی از روایــات و یــا تمسـ

رــه در مجمــو باعــه شــنه در نتیجــهگیــری تــود دیــار اشــتباه شــونن .عل ـی رزــم بــاور
بسیاری از م ققین در نشـأت گـرفتن زـز مـکرر عربـی از زـز فارسـی ،بایـن ا عـان رـرد
شباه های موضوعی در زز مکرر فارسی به تب ی

از زز عربی نمود یافته اس .

سا نهم
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 .3ـــــــــــ همان6316( .م) .طب ه دار لادر و داربیروت.
 .2ـــــــــــ همان6216( .م) .یاپ الورد ،گری

والن.

 .3الجــراه ،م مــنبن داود( .بــی تــا) .الورقــه؛ ت قیــق النرتورعبــنالوها

عــزام وعبنالســتار

احمنفراج ،الحب ه ال انیه ،دارالم ارف ،مار.
 .60احمــنامین6316( .م) .ضــ ی الســالم ،الحب ــه السادســه ،محب ــه لجنــه التــالیف والترجمــه
والنشر :القاهره.

 .66ال ــوفی ،احمنم مــن( .بــی تــا) .تیــارات ال قافیــه بــین ال ــر

وال ــر ؛ دارنهضــه ماــرالحب

والنشر :قاهره.
 .66اللــبهانی ،ابــی القاســم حســین بــن م مــنالراز 6623( .ه) .م اضــرات الدبــاء؛ محب ــه
المویل ی.
 .69الل هانی ،ابوال رج( .بی تا) .الزانی؛ طب ه دارالست

وساسی.

 .64السقاف ،احمنزین6354( .م) .الورا ؛ دارالسشاف :بیروت.
 .65النویهی ،م من6359( .م) .ن سیه ابونوا ؛ الحب ه الولی ،مستبه النهضه الماریه.
 .61بسـار ،یوسـف حســین( .بـی تـا) .اتجاهــات الیـز فــی القـرن ال ـانی الهجــری؛ الحب ـه ال انیــه،
دارالننل .
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 .63ث ــالبی ،مناــوربن عبــنالمل 6302( .م) .ثمــار القلــو
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فــی المضــاف و المنســو ؛ محب ــه

ال اهر :القاهره.
 .62جــاح 6349( .م) .ال یــوان؛ ت قیــق عبنالســالم هــارون ،الحب ــه الولــی ،محب ــه البــابی
ال لبی :القاهره.
 .63جــاح 6342( .م) .البیــان والتبیــین؛ ت قیــق عبنالســالم هــارون ،الحب ــه الولــی ،محب ــه لجنــه
التالیف والترجمه للنشر ،القاهره.
 .60شریشــی ،ابوال بــا

احمــنبن عبــنالمومن قیســی6900( .ش) .شــره مقامــات حریــری؛

الحب ه الولی.
 .66شلق ،علی6314( .م) .ابونوا ؛ الحب ه الولی ،محب ه سمیا ،نشردارال قافه :بیروت.
 .66شریف ،م منبنی 6354( .م) .الارا بین الموالی وال ر ؛ دارالست

ال ربی :مار.

 .69ضیف ،شوقی( .بی تا) .ال ارال باسی الو ؛ دارالم ارف.
 .64طبری ،م منبن جریر6393( .م) .تاری الرس والملو ؛ القاهره.
 .65عنتــره بــن شــنّاد6311( .م) .دیــوان؛ الحب ــه الولــی ،شــره م مــنحمود ،دارال سراللبنــانی:
بیروت.

 .61فرزاد ،عبنال سین6934( .ش) .المنهب فی تاری الد

ال ربی؛ سخن :تهران.

 .63مرزبانی6310( .م) .م جم الش راء؛ ت قیق عبنالستاراحمنفراج ،داراحیاءالست

ال ربیه.

 .62مســ ودی ،علــی بــن ال ســین( .بــی تــا) .مــروج الــکه ؛ ت قیــق م مــنم ی الــنین
عبنال مین ،دارالرجاللنشروالحب .
 .63مقنسی ،محهربن طاهر6363( .م) .البنء والتاری  ،به تا ی رلمان هوار :پاری .

 .90نویری ،شها النین( .بی تا) .نهایه ال ر

فی فنون ال ر ؛ قاهره.

 .96هارون ،عبنالسالم6351( .م) .رساخ جاح ؛ محب ه السنه ال منیه :قاهره.
 .96هــناره ،م منماــح ی6313( .م) .اتجاهــات الشــ ر ال ربــی؛ الحب ــه ال انیــه ،دارالم ــارف
بمار.
منابع فارسی
 .6بلیرامــی ،میــرزالم علــی آزاد6926( .ش) .زــزلن الهنــن؛ تا ـ ی ســیرو
او  ،یاپخانه مهارت :تهران.

شمیســا ،یــاپ

سا نهم

ت لیلی انتقادی بر تأثیر فرهن

ایران بر زز مکرّر عربی

 .6دودپوتــا. ،م6926(.ش) .تاثیرشــ رعربی برتسامــ ش رفارســی؛ ترجمــه ســیرو
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شمیســا،

یاپخانه مهارت :تهران.

 .9زاهــنف ،ن ــام الــنین6920( .ش) .دوره عربــی زبــانی در ادبیــات فارســی ســنههای دوم
وسوم هجری؛ یاپ او  ،دشتستان :تهران.
 .4رودرــی ،ج ــربن م مــن6912( .ش) .رلیــات دیــوان؛ زیرن ــرد .براگینســسی ،یــاپ ســوم،
رتاب روشی فخررازی.
 .5ســ نی ،ماــل الــنین6934( .ش) .گلســتان؛ ماــ

درترزالم ســین یوســ ی ،یــاپ

یهارم ،انتشارات توارزمی.
 .1شــــ ی ی رــــنرنی ،م منرضــــا 6952( ،ش) ،لــــورتیا درش رفارســــی؛ یــــاپ دوم،
انتشارات آگاه  :تهران.
 .3شمیســا ،ســیرو 6926( .ش) .شــاهنبازی در ادبیــات فارســی؛ یــاپ او  ،یاپخانــه رامــین:
تهران.
 .2لـــ ا ،بـــی اِ6920( .ش) .تـــاری ادبیـــات د رایـــران؛ جلـــن او  ،یـــاپ شـــانزدهم،
انتشارات فردو  :تهران.
 .3عبادیــان ،م مــود6924( .ش) .تســوین زــز ونقــگ ســ نی؛ یــاپ او  ،نشــر اتتــران:
تهران.

 .60عـــوفی ،م مـــن6916( .ش) .لبـــا

اللبـــا ؛ جلـــندوم ،ازروی یـــاپ بـــراون بامقنمـــه

وت لیقات م منقزوینی ،به قلم م منعباسی ،یاپ او  ،رتاب روشی فخررازی.
 .66فرتی سیستانی6939( .ش) .دیوان؛ به روشگ دبیرسیاقی ،انتشارات علمی.
 .66قاخمیان ،حسن6996( .ش) .ن ربازی؛ یاپخانه ترمی :تهران.

 .69م مــنی ،م مــن6934( .ش) .فرهن ـ

ایرانــی پــیگ از اســالم و آثــار آن در تمــنن اســالمی

و ادبیات عربی؛ تو  :تهران.
 .64ن مــانی ،شــبلی6912( .ش) .شــ ر ال جــم؛ ترجمــه م مــنتقی فخــر داعــی گیالنــی ،یــاپ
سوم ،دنیای رتا  :تهران.
مقاالت
 .6ایمانیــان ،حس ـین .)6936( .تااویرســساهییری در عاشــقانههــای عنتــره بــن شــناد ،فاــلنامه
علمی پژوهشی مبین ،سا یهارم ،شماره یازدهم.
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الدکتورة ملیحه مقبلي( 1دکتورة يف قسم اللغة العربیة وآداهبا ،جامعة فردوسي مشهد  ،مشهد ،إیران)

دراسة نقدیة حول أتثری الثقافة اإلیرانیة علی الغزل املذکر العريب
الملخص
إ ّن هذ ذذقا ایس ذ ذ

ذذ

إلذ ذ ذ أتثا ذ ذذة اإل ذ ذ ال س غذ ذذة اا عايب ذ ذذة لد ذ ذ ال ذ ذ ایذ ذذق ع ال ذ ذذع

ذ ذ ذ ال ثا ذ ذ

ذذ
ایطع ح ذذة هد ذ ذ ذ ذ ايببری ذذک لد ذ ذ الغ ری ذ ذ ل ذذيب ذذة اإلذ ذذع ال ذ ذ ای ذذق ع ال ذذع ذذيب إلس غ ذذة إ ذ ذعان ح ذ ذ ث
أن ال ذ ذری رب غذ ذذل هذ ذذقا ال ذ ذ غ ذ ذ إلعا ذ ذذيب ال س غذ ذذة اا عايب ذ ذذة غ ذ ذ ن هذ ذذقا ایسذ ذ سذ ذ ثا ذ ذذة يبس ذ ذة هلذ ذذقض الس ذ ذ ة
ذ ذ هذ ذذقض ا أتل ذ ذ ا إن هذ ذذقا
لد ذ ذ ذ ذذدضم ند ذ ذ ای ذ ذذق ن غق ذ ذ ب لد ذ ذ ال ا ذ ذذا ایغ ذ ذ غعب ریذ ذذک ذ ذ
ذ ذ ذ أ ذ ذ إل ذ ذ
ایسذ ذ ذ إ ذ ذ ذ غة إل ذ ذ إ ذ ذ ذ ا الغ ذ ذ ذ إل ال ذ ذ ذ لد س غ ذ ذذة اا عايب ذ ذذة لد ذ ذ ال ذ ذ ای ذ ذذق ع ال ذ ذذع
لذ ذذعو ذ ذ ل ال ذ ذ ایذ ذذق ع ال ذ ذذع اید ب ذ ذذة لد ذ ذ ال ذ ذ ال ث ذ ذ إإلری ذ ذ اإلذ ذذع الا ذ ذ عا اا ذ ذعايب ذ ذذيب
ال ذ ذ ذ ال ذ ذذع ذ ذذيب م ذ ذذه س ثيب ذ ذذة ذ ذذرب الدق ذ ذ ذ ن ا ه ذ ذذقا ا ذ ذ ذ ا الدض ذ ذذة الدغ ذ ذذة ا ذ ذذدة ذ ذذيب أتاث ذ ذذة
األش ذ ذ ذ ث ال ث ذ ذ ذ ة ال ع ذ ذ ذذة هذ ذ ذ أن ذ ذ ذ ال ذ ذ ذ ا ذ ذ ذذد ة بذ ذ ذ أت بذ ذ ذ ن غط س ذ ذذة ذ ذ ذ الد غذ ذ ذ لدذ ذ ذ
ع سذ ذ ذ ذ االسذ ذ ذ ذ هلذ ذ ذ ذقا ذ ذ ذ ذ ف ه ذ ذذقا ا غذ ذ ذلاو فن الغذ ذ ذ إل الغ ذ ذ ذ إلع لد س ذ ذ ذ غغ
ال ذ ذ ذذعخ ذ ذ ذذيب ام ذ ذ ذذغهء البدقذ ذ ذ ذ
خ ذذعو ه ذذقا الری ذ ذ
ال ث ذ ذ ة ال ع ذذة بذ ذ ن أح ذ ذ ذذم ذ ذ م أتاا ذذعض ای ذ ذ ه أح ذ ذ ذذيب أت ن ذ ذ م
الد ذ ذ ذذع إل ذ ذ ذ ذ ذ ذ ث ايبطری ذ ذ ذ س نذ ذ ذ أش ذ ذ ذ ث ا ذ ذ ذ لد ذ ذ ذذع ال ری ذ ذ ذ ال ثا ذ ذذة حذ ذ ذ ق ذ ذذة اإلذ ذ ذ اا ذ ذ ذعايب ا
ذ ذ اا ذ ذعايب لد ذ ذ ا ب ذذة ذ ذ ا سض ا ا ذ ذ ثب ذذيب ض ذذة يب ذ ذ ن
ايبغا ذ ذ ث ه ذذقا الدذ ذ س ذذيب ال ذ ذ ل ذ ذ
ذ ذ هع
الع ذ ذ ذ اا ذ ذ ذعايب ا ضذ ذ ذ ف ال لذ ذذة ش ذ ذذعب اعد ذ ذ ذ ضذ ذ ذ ذ ذذيب ضذ ذذة أمذ ذذع ال ذ ذ ا الغق إل ذ ذ
ذذ
ن ذ ذ ه ذ ذذ
ذ ذذيب أ ذ ذ ذری و ایضق ذ ذذة ا ه ذ ذذقض ا أتلذ ذ ذ ا لبذ ذذيب ق ذ ذ ذ ذذدهح
ح ذ ذ ذ ثب اا ذ ذ ذعايب
ه ذ ذذقا الغ ذ ذ ذ الغ ذ ذ ذ ذ ذ ذ األل ذ ذ ذعاو ف ذ ذ ذری و یغد ذ ذذة إن ال س غ ذ ذذة اا عايب ذ ذذة إحذ ذ ذ ال د ذ ذذع ای ذ ذ إلعب ا ه ذ ذذقا
الد س يب ال
الکلمات الرئیسیة :ال
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